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WIADOMOŚCI Z FARY

Niedziela Palmowa - zwyczaje, znaczenie,
historia.

Niedziela Palmowa obchodzona jest bezpośrednio przed Niedzielą Wielkanocną, jest więc wstępem do Wielkiego Tygodnia – czasu pogłębionej refleksji
i zadumy nad Męką Pańską. Samo święto jest jednak radosne, gdyż odnosi się do
wydarzeń, które mają pozytywny wydźwięk. Oto bowiem wszystkie cztery Ewangelie (Marka, Łukasza, Jana oraz Mateusza) opisują triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy.
Ewangeliści opowiadają o tym, jak Chrystus dosiadający osiołka wjechał od
strony Góry Oliwnej do Jerozolimy w chwale i przy radosnych okrzykach wiernych.
Rzucali oni na drogę swoje płaszcze oraz liście palmowe, by wyrazić hołd i uwielbienie dla Syna Bożego. Osiołek jest symbolem skromności i pokory Króla, który
przybierając ciało człowieka, chciał się jak najbardziej zbliżyć do zwykłych prostych
ludzi. Dlatego też jego miejscem narodzenia nie był pałac, a środkiem transportu nie
była kareta.
Właśnie na pamiątkę tego wydarzenia opisanego w Nowym Testamencie istnieje święto Niedzieli Palmowej zwanej tez Kwietną lub Wierzbnią. Jej obchody
datowane są już na IV wiek, kiedy to w Jerozolimie patriarcha na osiołku pokonywał
trasę do miasta, gdzie witały go tłumy chrześcijan. Dzisiaj ta droga jest skrócona,
gdyż kapłan podczas mszy św. obchodzi jedynie ołtarz bądź ewentualnie kościół,
choć około XVI wieku znany był zwyczaj odgrywania scenki wjazdu Chrystusa
przez najznamienitszych przedstawicieli miejskich.
Scenka ta mająca formę teatralną, ukazywała kulminacyjny moment święta,
a więc wjazd Jezusa do miasta. W tym celu drewnianą figurkę Chrystusa umieszczano na specjalnej platformie, której ciągnięcie było nie lada zaszczytem – robili
to więc najznamienitsi przedstawiciele miejskich władz. Pozostali mieszkańcy oraz
gawiedź rzucali palemki, kwiaty oraz bazie przed nogi owej procesji, której towarzyszyły śpiewy i okrzyki wiernych.
Dodatkowo dzieci oraz młodzież recytowały wierszyki i przedstawiały pomniejsze scenki, natomiast dorośli wygłaszali mowy i oracje. Z czasem z uroczystego, pełnego dumy i szacunku  święta Niedziela Palmowa stała się istnym teatrzykiem, nierzadko żartobliwym, więc władze kościelne od około XVII wieku zakazały

tego typu przedstawień. Jednakże w XX wieku nastąpił powrót do tej staropolskiej
tradycji.
Innym zwyczajem były tzw. Pucheroki – tradycja charakterystyczna dla okolic podkrakowskich i w dniu dzisiejszym już zamierająca. Obrzęd ten wziął swoją
nazwę z łacińskiego „puer”, czyli chłopiec. Młodzieńcy bowiem odwiedzali kolejno domy we wiosce recytując wierszyki lub śpiewając pieśni o Zmartwychwstaniu.
Ubrani byli w kożuszki wywinięte futrem na wierzch, trzymali koszyczki i rozmaite
narzędzia. W zamian za opowiastkę bądź wierszyk domagali się jedzenia bądź drobnych pieniędzy.
Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy wierni przynoszą na mszę do poświęcenia palemki zrobione z bazi lub witek wierzbowych. Bardzo często są one
dodatkowo strojone kolorowymi kwiatkami, kłosami zbóż, wstążkami czy innymi
ozdobami. W niektórych wsiach organizowane są pokazy, a nawet konkursy na najładniejszą lub najwyższą palemkę. Przykładem może być Lipnica Murowana, wieś
w województwie małopolskim, gdzie palmy dochodzą nawet do kilkudziesięciu metrów wysokości.
Po poświęceniu palemek i skończonej mszy, według tradycji okładano się
nimi delikatnie, co miało przynieść zdrowie i powodzenie. Gest ten najprawdopodobniej odsyłał także do biczowania Chrystusa w czasie Pasji.
Palemek po Niedzieli Kwietnej nie wyrzucało się, wręcz przeciwnie – wierzono w ich uzdrawiającą i ochronną moc: wetknięte w ziemię miały gwarantować
urodzaj i bogate plony, a ustawione w oknie chronić miały przed uderzeniem błyskawicy. Radzono także połknąć jedną poświęconą bazię, dzięki czemu można się było
ustrzec chorób gardła. Wysuszone elementy palemki włączano także do zwijanego
bata, co miało gwarantować skuteczne popędzanie leniwych wierzchowców.
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1.
Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczynamy liturgiczny obchód Wielkiego Tygodnia. Wszystkie ceremonie wielkotygodniowe uobecniają i wspominają najważniejsze wydarzenia zbawcze, jakich dokonał dla naszego odkupienia Jezus Chrystus.
2.
Dziś na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy poświęcenie palm na każdej Mszy św. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00.
Kolekta zbierana podczas tego nabożeństwa przeznaczona jest na kwiaty do Grobu
Pańskiego. Składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
3.
Spowiedź wielkanocna z udziałem spowiedników z dekanatu - w Wielki
Wtorek i Wielką Środę od godz. 9.00 do 11.30 i po południu od godz. 16.00 do 17.30
oraz od 18.00 d0 19.00. W te dni słuchamy spowiedzi także od godz. 6.30 do 7.15.
4.
Kartki do spowiedzi można odbierać w biurze parafialnym w godzinach
otwarcia od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy.

5.
W Wielkim Tygodniu nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy
Krzyża Świętego. Kaplica w Wielki Czwartek i Wielki Piątek będzie miejscem przechowania Najświętszego Sakramentu czyli tzw. „Ciemnicą”.
6.
W Wielki Czwartek o godz. 10.00 w katedrze toruńskiej pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Suskiego zostanie odprawiona wraz z kapłanami naszej diecezji Msza św. Krzyżma, podczas której zostaną poświęcone oleje święte używane
do namaszczenia chorych oraz krzyżmo święte do udzielania sakramentów chrztu,
bierzmowania i święceń. Na tę Mszę św. udają się nasi księża wraz z delegacją ministrantów i lektorów. Do Fary zapraszamy na godz. 7.30 na modlitwę liturgiczną
Jutrzni.
7.
Obchód TRIDUUM PASCHALNEGO rozpocznie Msza św. Wieczerzy Pańskiej, podczas której będzie miał miejsce obrzęd obmycia nóg. Zostanie ona odprawiona o godz. 18.00 w Wielki Czwartek. Jest to pamiątka ustanowienia sakramentu
Eucharystii i Kapłaństwa. Po Mszy św. procesja do Kaplicy przechowania – „Ciemnicy”, o godz. 21.00 modlitwa na zakończenie dnia i zakończenie adoracji.
8.
W Wielki Piątek obowiązuje święty post paschalny: jeden posiłek do syta
oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zachęca się, aby post przedłużyć na
Wielką Sobotę. Tego dnia zapraszamy na Jutrznię o godz. 7.30 i rozpoczęcie adoracji
w Kaplicy przechowania. O godz. 16.30 pierwszy dzień Nowenny do Miłosierdzia
Bożego. Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy we Farze o godz. 17.00. Gorzkie Żale
o godz. 21.00, podczas których będzie okazja do spowiedzi św. Ofiary składane przy
okazji adoracji Krzyża św. przeznaczone są na Bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie i innych miejsc świętych w Ziemi Świętej. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim potrwa do godz. 24.00.
9.
W Wielką Sobotę zapraszamy na Jutrznię połączoną z Nowenną do Miłosierdzia Bożego na godz. 7.30 i rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu.
W ciągu dnia święcenie pokarmów o godz. 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00. Po południu:
o godz. 14.00, 16.00 i 17.00. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz.
20.00. Przynosimy ze sobą świece na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
10.
Msza św. Rezurekcyjna poprzedzona procesją teoforyczną w Niedzielę
Zmartwychwstania Pańskiego  o godz. 6.00. Od godz. 8.00 porządek Mszy św. niedzielny.
11.
Kolekta gospodarcza z ostatniej niedzieli wyniosła 8203 zł. Składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
12.
Przed kościołem młodzież z naszej parafii sprzedaje palemki wielkanocne
w cenie 8 zł. Pieniądze przeznaczone są na wakacyjny wyjazd rekolekcyjny. Można
także nabyć u ministrantów świece „Caritas” tzw. „Paschaliki” na świąteczny stół
w cenie 6 zł.
13.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Reginę Winnicką, l. 86
i Henryka Kopaczewskiego, l.81. „Wieczny odpoczynek…”.
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Intencje Mszalne 25.03 – 31.03.2013 r.
+ Marianna – int. z racji urodzin i Franciszek Majewscy; Czesława i Jan,
Grzegorz Gorzka.
+ Kazimierz Kłosowski- 20 r. śm; zm. rodzice i rodzeństwo Romanowscy.
+ rodzice: Marianna i Grzegorz; Franciszek i Ryszard Kucharczyk.
+ Rozalia, Mikołaj i Maria Jasińscy.
+ Edward Krupiński – 1 r. śm.
+ Józef Boros – greg. 29.
Z podziękowaniem za odebrane łaski w życiu zawodowym i osobistym z
prośbą o dalsze Boże błog. oraz zdrowie i opiekę M. Bożej dla Jerzego.
+ Władysław Kępczyński i Hanna Baranowska.
+ Anna Litwińska – popogrzebowa.
O zdrowie duszy i ciała dla. O. Feliksa Dziadczyka i wypełnienie woli
Bożej.
+ Józef Boros – greg. 30.
+ Anna Ochman, Jadwiga i Bernard Chojniccy.
+ Kazimierz Rutkowski – 15 r. śm.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Anna Litwińska – od sąsiadów z ul. Nowa Kolonia 7.
+ Stanisław Piotrkowski i jego rodzice; rodzice Zabłotni; Stefan
Lubczyński.
+ Teodor Toplewski – 18 r. śm.
+ Wanda i Ksawery i Stefan Siedlikowscy; Kazimiera i Aleksander
Rutkowscy.
+ Lucyna, Władysław, Ryszard i Roman Bartniccy.
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+ Jan Ogórek – 2 r. śm.
+ Petronela Margaszewska – 30 r. śm; Anna i Jan Pokojscy.
+ Regina i Ludwik Wierzchowscy; zm. z rodziny z obojga stron.
+ Henryk Kopaczewski – popogrzebowa.
Dziękczynna za dar życia Antoniny w 1 rocz. urodzin z prośbą o dalsze
błog. Boże i o uzdrowienie.
O Boże błog. dla Ks. Proboszcza Krzysztofa i wszystkich kapłanów naszej
parafii – int. od wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Jezusa.
REZUREKCJA– ZA PARAFIAN.
+ Klara i Alojzy Kamińscy.
+ Ksiądz Edmund Lange.
+ Henryk Wegielewski – 14 r. śm; zm. z rodziny.
+ rodzice: Maria i Leon Zapałowscy; Helena i Feliks Jaroszewscy;
Bogumiła i Krystyna.
Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.
+ Jadwiga i Franciszek Krengelewscy.
+ Stefan Badaczewski – 3 r. śm; Józef Badaczewski – int. z racji imienin.
+ Krzysztof i Leszek Kukawka.

